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Hong Kong, in een boekwinkel was ik op zoek naar een boek 

over Feng Shui. Er was een nieuw project binnengekomen in het 

bedrijf waarvoor ik werkte. Het ging om een masterplan voor 

een landgoed met een privé-villa, een uitkijktoren en nog tien 

omliggende ‘kleinere villa’s’. Dit allemaal in China, Zhong Zhan, 

voor een klant die toe was aan een vakantiehuisje. 

De villa kon meer gezien worden als een privé-hotel. De villa 

telde maar liefst twaalf slaapkamers, vier woonkamers of 

zitruimtes, twee speelkamers, een hypermoderne gym, een 

multifunctionele ruimte, een galerie voor alle aangekochte 

kunst, drie operationele keukens met personeelsruimtes, vijf 

dinerruimtes, verschillend ingericht in traditioneel Chinese 

stijl en Europese stijl, een theater, vier massageruimtes en een 

voetmassageruimte. En niet te vergeten een spa met een enorm 

zwembad. Het idee was om ronde glazen doorkijkgaten in de 

bodem van het zwembad te plaatsen, zodat de gasten beneden 

van een voetmassage konden genieten met uitzicht op de 

zwemmende bikinidames. 

In China wordt er in de meeste gevallen een Feng Shui Master 

bijgehaald. Dus ook bij ons project was de Feng Shui Master er 

vanaf het begin bij betrokken. Trots liet ik mijn boek over Feng 

Shui zien. Hij glimlachte en zei: ‘dit is typisch een boek voor 

buitenlanders’ (voor mij dus!). En hij vertelde over de Yin en Yang 

en de Qi (de stroming). Hoe de oriëntatie van het gebouw van 

belang is in het landschap. Het gebouw moest met de rug tegen 

de helling staan met uitkijk op het artificiële meer. Bij iedere 

oriëntatie behoorde een vorm, en bij die vorm kun je je beperken 

tot een bepaald kleuren palet. 

Dubai mag ook pronken met een stukje Feng Shui: de Burj 

Al Arab, het meest luxueuze zeven sterren hotel dat op een 

artificieel eiland is gebouwd voor de kustlijn van Dubai. Hier 

is een klassiek voorbeeld van Yang: het vlakke landschap in 

de vorm van een draak, en de Yin: de ‘berg’ (de Burj Al Arab) 

toegepast. De positieve Qi stroomt vanuit de woestijn over een 

zigzagweg zo de Burj Al Arab in, zodat hier veel geld en geluk 

zal binnenstromen. Afgelopen weekend ben ik zelf dit fenomeen 

gaan bekijken. Ik stond midden in de lobby met het reusachtige 

atrium boven mijn hoofd. Een bodyguard hield me tegen, want 

meneer Bill Clinton kwam naar binnen lopen… de Feng Shui 

heeft hier blijkbaar gewerkt!
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